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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Forskning har visat att Mindfulness-baserade program har positiv inverkan på olika 

sjukdomar i samband med traditionell behandling. Mindfulness-based stress reduction 

(MBSR) bidrar till snabbare tillfrisknande, minskad stress och ökad livskvalitet (Ludwig & 

Kabat-Zinn, 2008). Enligt Baer, (2003) uttrycker kvinnor ett behov av komplement till den 

vanliga bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste komplementmetoderna som används 

är MBSR – åttaveckorsprogrammet.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa betydelsen av mindfulness och Mindfulnss-based stress reduction i 

anslutning till behandlingen av kvinnor med bröstcancer.   

 

Metod 

Litteraturöversikt var den metod som skapar överblick över ett ämne. Dessutom kan en 

litteraturöversikt skapa en grund för vidare studier inom området. Sökningar gjordes i 

PubMed och CINAHL. Inledningsvis skedde datainsamlingen med fria sökord som 

”mindfulness”, ”MBSR” och ”breast cancer”.  Medical Subject Headings (MeSH-termer) 

”breast neoplasms” och ”Mind-Body therapies” har använts istället för de fria sökorden. 15 

artiklar inkluderades totalt i resultatet. 

 

Resultat 

Resultatet visar att mindfulness och MBSR har viss betydelse i bröstcancervården för 

kvinnor gällande stress, ångest och smärta. Dock inte lika tydligt gällande sömnstörningar 

och fatigue. Vad det gäller depression och finns det för olika resultat för att hitta en 

övergripande bild av mindfulness och MBSRs betydelse för kvinnor med bröstcancer.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att mindfulness och MBSR visar viss betydelse i bröstcancervården för 

kvinnor gällande stress, ångest, fatigue och smärta. Dock inte lika tydligt gällande 

sömnstörningar, fatigue och depression. Mer forskning krävs överlag. 
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INLEDNING 

 

Kroppens celler delar sig ständigt och kontrollerat för att kroppen ska kunna växa och för 

att ersätta de celler som dör. När en cell börjar dela sig okontrollerat har det uppstått ett fel 

och dessa celler utför inte sina uppgifter som de ska (Almås, 2010). Om cellerna fortsätter 

dela sig okontrollerat skapas en tumör. Det finns maligna (elakartade) och benigna 

(godartade) tumörer. När en elakartad tumör uppstår i bröstkörteln kallas det för 

bröstcancer (Juvet et. al. 2009). 

 

Forskning har visat att Mindfulness-baserade program har positiv inverkan på olika 

sjukdomar i samband med traditionell behandling. Mindfulness-based stress reduction 

bidrar till snabbare tillfrisknande, minskad stress och ökad livskvalitet inom vården 

(Ludwig & Kabat-Zinn, 2008).  

 

BAKGRUND  

Bröstcancer 

 

Etiologi 

 

Det finns inga kända orsaker till varför en person drabbas av bröstcancer. Det som är 

uppmärksammat är att ärftlighet spelar en roll. Utöver det beror det troligtvis på kvinnliga 

hormoner som utlöses i relation till bland annat menstruation, graviditet och menopaus. De 

riskfaktorer som är kända är därför bland annat kvinnligt kön, hög ålder, tidig 

menstruation, sen menopaus, sen eller ingen graviditet, arv, tidigare insjuknande. Det finns 

också forskning som visar på att livsstilsfaktorer kan spela roll gällande insjuknandet i 

bröstcancer (Mårdh, 2013).  

 

 

Prevalens och mortalitet 

 

Enligt Jemal, Bray, Center, Ferlay, Ward & Forman (2011) är bröstcancer den vanligaste 

formen av cancer hos kvinnor. Den utgör 23 procent av alla typer av kvinnlig cancer 

globalt. Vanligtvis är det kvinnor över 60 år som får bröstcancer men det förekommer även 

hos yngre personer (Juvet et. al. 2009). Bland de kvinnliga cancerpatienterna globalt är det 

14 procent som avlider av bröstcancer (Jemal et al., 2011).  

 

I Sverige är överlevnadsprocenten för bröstcancerpatienter 80 procent räknat under tio år. 

Om bröstcancer upptäcks i ett tidigt skede finns det god prognos att bli frisk. Risken för 

långt gången bröstcancer är högre hos män eftersom de oftast uppmärksammar sin 

bröstcancer i ett senare skede (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2013).  

  

Symtom 

 

Vanliga symtom för bröstcancer är att känna en knöl i bröstet som är hård och oftast inte 

smärtsam. Andra symtom kan vara att antingen klar eller blodblandad vätska kommer ur 

bröstvårtan, rodnad på bröstet eller utslag samt indragning av hud. Om bröstets form, 

storlek eller färg har förändrats bör detta kontrolleras. 

 



      

Ett antal problem som kan drabba personer som fått diagnosen bröstcancer är bland annat 

psykiskt trauma, biverkningar av behandlingen, förändrad hudkänsel, lymfödem, kronisk 

trötthet, ångest och depression (Meyer, 2010). 

 

 

Diagnostik 

 

Vanligtvis diagnostiseras bröstcancer med hjälp av trippeldiagnostik vilket betyder att 

diagnosen ställs utifrån tre faktorer. Den första är klinisk undersökning av brösten där 

läkaren känner efter knölar. Den andra är mammografi där bröstet röntgas för att upptäcka 

tumörer som inte kan kännas. Detta kompletteras i vissa fall med ultraljud för att försäkra 

sig om hur det ser ut i bröstet vid osäkerhet. Den tredje diagnosmetoden är biopsi av 

tumören i bröstet. Då tas en del av de förändrade cellerna i bröstet eller armhålan och 

undersöks utanför kroppen (Socialstyrelsen, 2013).  

 

För att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 

år regelbundet med mammografi. Ungefär hälften av alla bröstcancerfall upptäcks tack 

vare screening. Speciellt bland unga kvinnor har det blivit lättare att upptäcka tidiga stadier 

av bröstcancer. Detta har bidragit till att dödligheten minskat sedan screeningen började 

(Mårdh, 2013).  

 

 

Behandling 

 

De behandlingsmetoder som är vanligast gällande bröstcancer är kirurgi, strålbehandling 

och cytostatikabehandling. I vissa fall används även hormonbehandling (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Kirurgin består av bröstbevarande kirurgi eller avlägsnande av hela brösten. Vid 

bröstbevarande kirurgi tar man endast bort den del av bröstet där tumören sitter. Vanligtvis 

börjar behandlingen med bröstbevarande kirurgi då bröstet opereras för att få bort tumören/ 

tumörer i brösten. Om tumörerna spridit sig i hela brösten går det inte alltid med 

bröstbevarande kirurgi och då avlägsnas brösten om nödvändigt. Även lymfkörtlar i 

armhålan kan opereras bort om dessa innehåller tumörceller (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Cytostatika, eller kemoterapi, ges utifrån särskilda kriterier såsom kvinnor under 60 år med 

spridning eller svåra fall. Ämnet är cellhämmande och gör att tumörer inte kan växa 

(Almås, 2010). Om man vill krympa tumören innan operation ges cytostatika före kirurgin 

(Mårdh, 2013).  

 

Strålbehandling ges lokalt vid stor utbredning av tumörceller innan operation. Det ges även 

för att hindra ett återfall av sjukdomen då strålbehandling minskar risken för återbildning 

av en tumör. Strålbehandling används även som tilläggsbehandling efter operation för att 

inte ge tumören chans att växa tillbaka. Detta kombineras med cytostatikabehandling och 

eventuellt hormonbehandling (Socialstyrelsen, 2013).  

 

 

 

 

 



      

Biverkningar  

 

Enligt Longman, Braden och Mishel (1999) följer vanligtvis ett antal biverkningar med 

behandlingen av bröstcancer. Den biverkning som ansågs mest problematisk är fatigue. 

Andra biverkningar kan vara ömma armar, sömnproblem, håravfall och irriterad hud. Även 

livskvaliteten i stort påverkas och patienterna kan drabbas av depression och ha ångest. 

Anda problem kan också vara att personer med bröstcancer får svårigheter med sitt sexliv 

vilket kan vara problematiskt i relation till partners.  

 

 

Stress vid svår sjukdom  

 

När vi utsätts för krav, utmaningar, belastning eller situationer som upplevs hotfulla, 

reagerar kroppen med stress. Stress är nödvändigt för vår överlevnad för att vi ska kunna 

klara av utmanade och farliga situationer. Sympatiska nervsystemet reagerar med kamp 

eller flykt i sådana situationer för att skydda oss. Det är alltså inte enbart negativt med 

stress (Skärsäter, 2010). 

 

Enligt Skärsäter (2010) ökar energin, adrenalin och noradrenalin i kroppen vid akut stress. 

Blodet pumpas fortare ut i kroppen och hjärtat ökar takten. När den hotfulla eller 

påfrestande situationen är slut slutar även kroppen reagera på stressen. Dock har det i 

dagens samhälle ökat med stressande och påfrestande situationer vilket gör att kroppen 

utsätts för långvarig stress. Långvarig stress gör att personen får bland annat minskad 

energi, ökat kortisol, högt blodtryck och sämre immunförsvar. Detta kan leda till 

utbrändhet. Långvarig stress kan utlösas av en akut situation som exempelvis allvarlig 

sjukdom. I en svensk studie visade Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, (2002) att sju procent 

av deltagarna visade tecken på utbrändhet inom och utom arbetslivet.  

 

 

Krisreaktion vid nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Enligt Cullberg (2010) delas en kris in i fyra olika stadier. Dessa stadier är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen och reaktionsfasen 

bildar tillsammans krisens akuta fas. Faserna kan vara hjälpsamma att använda både för 

praktiska, pedagogiska och terapeutiska anledningar. Dock är det viktigt att inte stirra sig 

blind på faserna utan att se personen i krisen och förstå att det är en individuell process.   

 

Chockfasens kännetecken är att det inte går att nå individen som är i chockfasen. Detta 

brukar vanligtvis hålla i sig ett kort ögonblick till några dygn. Personen som är i 

chockfasen kan te sig apatiska eller okontaktbara. De kan även skrika och gråta. I denna 

fas är det svårt att ta in information och det folks säger kan ibland vara bortglömt efter 

chockfasen är slut. Detta är viktigt att komma ihåg som sjukvårdspersonal eftersom det kan 

vara viktigt att upprepa information senare till någon som precis fått nyheter som kan leda 

till en chockfas (Cullberg, 2010). 

 

I reaktionsfasen mobiliseras personens försvar för att kunna skydda sig mot den hotande 

situationen som uppkommit. Oftast försöker den drabbade hitta någon mening i situationen 

och förklara för sig själv varför detta hänt. Vid exempelvis dödsfall kan det även hända att 

skuldkänslor och fantasier kring den döda spelas upp igen och igen. Detta för att hålla kvar 



      

någon som håller på att försvinna. För att skydda sig själv kan den drabbade personen 

hamna i förnekelse eller isolera sig (Cullberg, 2010). 

 

Cullberg (2010) menar att med att bearbetningsfasen börjar har den akuta fasen gått över 

och den drabbade personen kan mer och mer bearbeta det som hänt.  

Detta brukar vanligtvis ske ett halvt till ett år efter traumat men även detta är individuellt. 

När det gäller exempelvis en kronisk eller allvarlig sjukdom handlar bearbetningen om att 

acceptera att en diagnos har ställts eller liknande. Först då kan vårdtagaren börja bearbeta 

vad som de egentligen varit med om. Personen börjar tänka och planera för framtiden och 

anpassa sig mer och mer utifrån de förutsättningar som finns (Cullberg, 2010). 

 

Nyorienteringsfasen beskriver Cullberg (2010) som att se krissituationen som ett ärr efter 

ett sår. Det finns där men man påverkas inte av det och det gör inte lika ont längre. Oftast 

har något hänt som gör att den drabbade personen hittat något nytt i livet som kan ersätta 

det förlorade eller bearbetat sina känslor så att de inte är lika smärtsamma. Denna fas har 

inte något slut.  

 

Enligt Landmark, Strandmark & Wahl (2001) utlöser ett cancerbesked ofta en chock och 

kris hos patienten. En krisreaktion förklaras av Allgulander (2010) som när en person 

försöker hantera en situation eller en konflikt och inte lyckas göra det vilket leder till 

nedstämdhet, oro och ångest. Detta gör att emotionellt stöd är en central del i omvårdnaden 

av kvinnor med bröstcancer. Personer med psykiska problem reagerar oftast starkare på 

sådana situationer än andra människor. 

 

Från det att personen först får diagnosen bröstcancer går denne igenom en otrolig 

påfrestning både psykiskt och fysiskt och kan börja ifrågasätta sin identitet (Lindops & 

Cannons, 2001). Psykiskt stöd för patienten är essentiellt och det är nödvändigt att 

sjuksköterskan ska kunna ge information och hitta strategier som kan vara användbara i 

krissituationen (Lindops & Cannons, 2001).  

 

 

Livskvalitet vid bröstcancer 

 

World Health Organization’s (1995)  (WHO) definition av livskvalitet är att livskvalitet 

omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett brett begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till 

betydelsefulla händelser i livsmiljön. 

 

Irvin, Muss och Maver (2011) menar att för att upprätthålla en livskvalitet och att hantera 

en del av de problem som en bröstcancerdiagnos orsakar krävs ett bra teamarbete mellan 

vårdpersonalen men även med vårdtagarens familj. De säger också att det krävs en 

kommunikation och information mellan medlemmarna i teamet som behandlar personer 

med bröstcancer. Även Lei, Har och Abdullah (2011) poängterar betydelsen av 

informationen från sjuksköterskan till patienten för bröstcancerpatienter som genomgår 

kemoterapi för att öka vårdtagarens livskvalitet.  

 

 

 



      

Omvårdnasbehov vid bröstcancer  

 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer genomgår ofta känslomässigt en svår period 

och som sjuksköterska kan en av de viktigaste omvårdnadsåtgärder för patienterna vara att 

finnas där som ett stöd (Weaver, 2009). Att lyssna och försöka förstå är essentiellt i 

omvårdnaden samtidigt som sjuksköterskan ska försöka hitta vägar att ge information till 

patienterna under vårdtiden. Detta är inte alltid lätt med tanke på att många kvinnor inte 

uppfattat sig som sjuka innan de fick sin bröstcancerdiagnos och därmed ofta hamnat i 

chock efter en sådan diagnos (Weaver, 2009). 

 

Att uppmärksamma vilken information som vårdtagaren ber om och ge den är nödvändigt 

för att denne ska kunna ta del av informationen som ges. Ibland kan vårdgivaren och 

dennes närstående ibland be om olika information och detta kan vara värt att observera och 

anpassa informationen utifrån vem det är som undrar. Det kanske inte alltid går att svara på 

pateintens frågor om framtiden och vad som ska hända sen vilket gör att det kan hjälpa att 

tillsammans med patienten fokusera på det som är känt i nuläget Weaver (2009). 

 

Enligt Easley och Miedema (2012) menar kvinnor med bröstcancer att omvårdnaden 

behöver förbättras i samband med rehabilitering efter behandling. Många kände sig 

utelämnade och i behov av mycket hjälp och stöd under tiden. Resultatet av studien blev att 

livskvaliteten kan förbättras betydligt om kvinnorna får specificerad och adekvat vård. 

Utan det skulle kvinnorna eventuellt få problem psykiskt, fysiskt och även socialt efter en 

bröstcancerbehandling. 

 

 

Mindfulness  

 

Mindfulness som begrepp kommer från buddhismen (Kabat-Zinn, 2003). Det kan 

översättas till svenska som medveten närvaro. Begreppet definieras som uppmärksamhet 

riktad med avsikt, i nuet och icke-dömande, ögonblick för ögonblick. Medveten närvaro 

kan praktiseras i allt som görs dagligen men medveten närvaro stärks och utvecklas genom 

en viss typ av meditation. Mediationsövningarna är alla riktade för att hjälpa sinnet att 

fokusera på det som händer just nu (Blacker, Meleo-Meyer, Kabat-Zinn & Santorelli, 

2009). Detta görs lättast genom att ta kontakt med den fysiska kroppen som alltid är i det 

nuvarande ögonblicket. Enlig Kabat-Zinn (1990) bygger begreppet på sju olika attityder: 

icke-värderande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, icke-strävan, acceptans och släppa taget.  

 

Icke-värderande menas att personen blir medveten om att hon hela tiden dömer och 

värderar och sedan se igenom sina egna fördomar och åsikter. När vi fokuserar på vårt 

sinne och vad som händer i oss brukar det upptäckas att vi delar in våra upplevelser i bra, 

dåligt eller neutralt. Detta utifrån hur det känns och vad vi har för erfarenhet. Vi reagerar 

då automatisk på våra känslor utan att veta det och ger oss inte utrymme att objektivt 

betrakta situationen (Kabat-Zinn, 1990). 

 

Tålamod är viktigt för att inte ge upp praktiserandet av mindfulness då den känns jobbig 

eller svår. Att stressa till nästa ögonblick eller något annat för att det kanske är bättre eller 

mer spännande gör att vi glömmer att vara i det ögonblick som finns. Om vi märker att vi 

fastnar i tankar om framtiden, dåtid eller vill komma fram till saker eller insikter gäller det 

att försöka vara tålmodig med att vi är där vi är. Acceptera att just nu är det mycket tankar 



      

och att se detta och med tålamod prova att fokusera igen på det nuvarande ögonblicket 

(Kabat-Zinn, 2003). 

 

Nybörjarsinne handlar om att försöka se saker som det vore första gången personen såg 

dem. Detta ska göras utan fördomar och fritt från dömande så långt det går. Ofta brukar det 

vi ”vet” göra saker svårare för oss att se saker för vad de verkligen är.  

Då kan man använda sig av nybörjarsinnet för att utforska omgivningen och sig själv som 

om det vore första gången (Kabat-Zinn, 1990).  

 

För att orka måste du tro att du kan klara att praktisera medveten närvaro. Tilliten till dig 

själv att du har det som krävs redan från början. Detta är speciellt viktigt när det gäller att 

lyssna på sig själv. Ibland kan deltagare göra helt som ledaren säger och glömmer då att 

lyssna på vad de själva behöver och litar inte på att det de känner är riktigt. Under 

meditationen brukar oftast fokus ligga på saker som händer i kroppen och därför är det 

viktigt att hitta sina egna gränser av vad som man klarar. Då vet individerna bättre när de 

ska utmana sig själv eller avbryta vissa övningar (Kabat-Zinn, 1990). 

 

Motivet med meditationen ska inte vara att sträva mot ett visst mål. Vanan sitter djup att 

konstant fokusera på vad vi vill och vart vi ska. Detta gör vi hela tiden i vardagen 

automatiskt strävar i allt vi gör. Meditation är egentligen ett ickegörande och istället ett 

varande. Därför ska man inte prestera genom sin meditation och inte ha ett specifikt mål. 

Meditationen ska istället fokusera på det som är istället för det som kommer (Kabat-Zinn, 

1990).  

 

Acceptans definieras som att se saker för vad de verkligen är (Kabat-Zinn, 1990). Inte att 

låta allt vara som det är även om det är dåligt. Definitionen kan vara att först när man ser 

saker för vad de verkligen är och accepterar dessa kan det också ske en förändring. Detta 

kan komma till hjälp vid sjukdom som är kronisk. Då kommer inte sjukdomen förändras 

men för att kunna göra det bästa av det hjälper det att acceptera att sjukdomen finns. 

 

Att släppa taget kan förklaras med att släppa vanemönster och tankar som ständigt kommer 

upp men inte leder någon vart (Kabat-Zinn, 2003). Ofta kan vi göra saker och ha 

tankebanor som inte alltid gynnar oss men vi kan inte riktigt ändra på dem (Kabat-Zinn, 

1990). Det är viktigt då att släppa dessa så att man kan komma vidare. 

 

Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, (2004) menar att de som använder sig av 

mindfulness har lättare att hantera svårigheter och kan bättre hitta strategier för att ta hand 

om olika livshändelser. 

 

 

Mindfulness och fysiska symtom 

 

Mindfulness-baserade program har visat sig användbart i behandlingen av många olika 

symtom och sjukdomar (Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004). Det visar sig 

hjälpa mot ångest, depression stress, sexuella svårigheter, kronisk smärta, överätning med 

mer.  

 

Det finns även belägg för att mindfulness gynnar immunsystemet (Shennan, Payne & 

Fenlon, 2011). Enligt Davidsson et. al. (2002) jämfördes personer som mediterade med en 

kontrollgrupp där båda fick vaccin. Gruppen som fått mediterade och fått vaccinet 



      

producerade ett starkare immunförsvar mot vaccinet. Detta visar på att immunsystemet 

arbetar bättre vid meditation.  

 

Enligt Luders, Kurth, Toga, Narr och Gaser (2013) har även hjärnförändringar visats i 

samband med personer som mediterat under en längre tid, kring ca 20 år. Det har forskats 

kring hjärnans utveckling på människor som mediterar och visats att den grå substansen i 

hippocampus hade ökat på de som mediterat under en längre tid. Speciellt i vänster 

hippocampus var skillnaden tydlig mellan de som inte mediterade och de som gjorde det 

(Luders et.al. 2013).  

 

 

Mindfulness based stress reduction 

 

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett upplevelsebaserat program utvecklat av 

Kabat-Zinn (Kabat-Zinn 1990). Programmet innehåller fyra olika delar: sittande 

meditation, gående meditation, kroppscanning och lätt yoga (Blacker et. al., 2009). Alla 

övningar är hjälpmedel för att fokusera och uppmärksamma det nuvarande ögonblicket 

(Kabat-Zinn 1990).  Programmet sträcker sig över åtta veckor där deltagarna träffas en 

gång i veckan för undervisning av MBSR. Träffarna är cirka 2,5-3 timmar långa och då går 

ledaren igenom olika övningar för at fokusera uppmärksamheten till nuet (Blacker, Meleo-

Meyer, Kabat-Zinn & Santorelli, 2009)(Baer, 2003). Kabat-Zinn (1990) beskriver att 

deltagarna samtidigt upprätthåller en egen praktik under de åtta veckorna. Den egna 

praktiken ska vara cirka 45 minuter till en timme varje dag och ändrar karaktär under 

programmets gång. Instruktioner för den egna praktiken lämnas på de ledarledda träffarna.  

 

Jon Kabat-Zinn har använt sig av delar av den buddhistiska traditionen men skalat av de 

religiösa aspekterna för att anpassa programmet till den västerländska världen och MBSR-

programmet i sig är inte buddhistiskt (Kabat-Zinn, 2003). Från början var programmet 

avsett att vara som en hjälp för patienter som mådde dåligt och hade lidande på olika sätt. 

Programmet skulle vara fri från kulturella och religiösa aspekter och skulle varken lära 

patienterna bli buddhister eller bra mediterare. Programmet har nu som mål att upprätthålla 

närvaro i det nuvarande ögonblicket utifrån ett avsiktligt och medvetet perspektiv (Ludwig 

& Kabat-Zinn, 2008). Uppmärksamhet på nuet med intentionen att vara medveten i det 

nuvarande ögonblicket och samtidigt bemöta nuet med en viss attityd (Kabat-Zinn, 1994). 

 

 

Bröstcancer och Mindfulness-based stress reduction 

 

Enligt Baer, (2003) uttrycker kvinnor ett behov av komplement till den vanliga 

bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste komplementmetoderna som används är 

MBSR – åttaveckorsprogrammet. Meyer (2010) beskriver att kvinnor med bröstcancer 

oftast saknar tydlig information och nya sätt att hantera att leva med sjukdomen samt hur 

de ska hantera biverkningarna av behandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 



      

Problemformulering 

 

Enligt Ludwig och Kabat-Zinn, (2008) är mindfulness en aktuell metod som är hjälpsam 

inom vården. Det finns forskning som kan visa reliabiliteten av programmen med 

medveten närvaro som utgångspunkt. Mycket ny forskning kring metoden gör det svårt att 

få översikt och att avgöra om metoden har effekt eller inte. Ett problem kan även vara hur 

dessa fakta går att applicera inom sjukvården.  

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att beskriva betydelsen av mindfulness och Mindfulnss-based 

stress reduction i anslutning till behandlingen av kvinnor med bröstcancer.   

 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Litteraturöversikt studie är den metod som bäst skapar överblick över ett ämne. Därför 

valdes att utföra en litteraturbaserad studie eftersom målet med studien var att skapa en 

helhet och en översikt. Dessutom kan en litteraturöversikt skapa en grund för vidare studier 

inom området (Friberg, 2012).  

 

 

Datainsamlig 
 

PubMed är en databas där man kan söka vetenskapliga kvalitetsartiklar. PubMed innehåller 

mer än 15 miljoner länkar till artiklar som är publicerade i runt 5000 medicinska 

tidsskrifter (Alton, 2005). Inledningsvis skedde datainsamlingen med fria sökord som 

”mindfulness”, ”MBSR” och ”breast cancer”. Medical Subject Headings (MeSH-termer) 

”breast neoplasms” och ”Mind-Body therapies” har använts istället för de fria sökorden. 

Efter det gav sökningen tillräckligt många artiklar för en trovärdig litteraturbaserad studie 

dock inte för att kunna göra en ordentlig sortering. Många av artiklarna behandla inte 

ämnet som skulle undersökas men kom ändå med i sökningen. Sökorden har valts för att så 

långt som möjligt rikta in artiklarna på det ämnet som har undersökts. (Forsberg & 

Wengström, 2013). Även en frisökning har gjorts med ”Mindfulness based stress 

reduction” och ”mindfulness” tillsammans med MeSH-termen ”breast neoplasms”. Detta 

gjordes för att inte missa några artiklar.  

 

Efter sökningar i PubMed har även sökningar gjorts i ytterligare en medicinsk databas 

CINAHL med Headings ”breast neoplasms” och ”mind body techniques” samt samma fria 

sökord som tidigare. CINAHL gav endast en ytterligare artikel som efter läsning valdes 

bort. 

 

Inklusionskriterier  

 

Artiklarna som användes valdes att vara publicerade mellan 2003-2013 för att hitta så ny 

information som möjligt. De artiklar som användes var på engelska eller svenska. Eftersom 

bröstcancer är vanligast hos kvinnor blev ett av kriterierna att endast undersöka kvinnor 

med bröstcancer (Forsberg & Wengström, 2008). 

 



      

Totalt inkluderades 15 artiklar i studien. 

 

 

Tabell 1 Redovisning av databassökning 

 

PubMed Datum Sökord Antal artiklar Antal lästa 

abstrakt  

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

 2013-09-20 ”MBSR” 

AND ”Breast 

neoplasms” 

fria sökord 

26 22 20 1 

 2013-10-02 ”Breast 

neoplasms” 

(MeSH)   

AND 

”MBSR” 

22  22 22 7 

 2013-10-14 ”Breast 

neoplasms” 

AND ”Mind-

Body 

Therapies” 

MeSH 

134 30 20 7 

Totalt 

antal: 

     15 

 

 

Databearbetning 

 

Som ett första steg lästes abstrakten för att få en överblick av innehållet och relevansen för 

denna undersökning. Sedan valdes artiklar ut som besvarde studiens syfte utifrån ämnet 

och innehållet relaterat till mindfulness och kvinnor med bröstcancer. De artiklar som 

upplevdes relevanta för ämnet lästes och granskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) kvalitetssäkringsinstrumentet (Bilaga A). 

Kvalitetssäkringsinstrumentet användes för att få en hög kvalitet på de artiklar som valdes 

ut och för att kategorisera vad för typ av artikel som analyserades. Detta för att resultatet i 

studien skulle få bästa möjliga trovärdighet och vara så rättvisande som möjligt. Artiklarna 

kategoriserades från I till III där I visade att artikeln hade hög kvalitet och III visade att 

artikeln uppvisade sämre kvalitet. Endast de artiklar som fick II eller bättre valdes ut till 

vidare granskning för att hålla en hög kvalitet på studien. Efter detta valdes 15 artiklar ut 

till resultatet. 

 

 

Dataanalys 

 

De artiklar som valdes ut efter kvalitetssäkringen analyserades genom Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) matris (Bilaga B). Detta gjordes för att få en överblick och för att 

kunna skapa ett resultat som är ordentligt granskat. Artiklar relaterat till syftet läsetes 

igenom upprepade gånger. Information som besvarade syftet plockades ut och 

analyserades genom att grupperas och kategoriseras. Efter detta valdes olika stödord ut för 



      

att kunna skapa översikt i resultatet vilka sedan utvecklades till det färdiga resultatet. De 

resultat som tagits fram visade sig kunna kategoriseras i fysiska symtom och psykiska 

symtom. Underrubrikerna placerades i de olika kategorierna beroende hur de påverkade 

deltagarna i de olika analyserade studierna. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

För att studien ska vara tillförlitlig har författaren använt MeSH-termer vid sökning i 

PubMed och Headings i CINAHL. Nogrannhet har även visats i sökningen genom att 

begränsa artiklarna till att vara publicerade mellan 2003-2013 och till att vara endast på 

engelska och svenska. Detta även för att få så ny fakta som möjligt utan att begränsa 

sökningen för mycket. För att få relevanta träffar i sökningen har MeSH-termerna även 

använts som huvudämne. Detta för att få kvalitet på sökningen och träffarna genom att 

följa rätt formalia. Henricsson (2012) 

 

Artiklar som har en vetenskaplig struktur anses vara trovärdiga enligt Forsberg och 

Wengström (2008). För att en artikel ska vara vetenskapligt riktigt ska strukturen vara 

uppbyggd med inledning, bakgrund, ett tydligt syfte, metod, väl genomarbetat resultat som 

är kontrollerat och trovärdigt samt ha en metod- och resultatdiskussion. Artiklar till denna 

studie har valts utifrån dessa kriterier för att skapa validitet och reliabilitet. Utöver detta 

har originalartiklar valts för att förhindra misstolkning som kan uppstå vid 

andrahandskällor. Utöver detta har ett kvalitetsverktyg använts för att få fram de artiklarna 

som svarar på syftet som har kvalitet. Vid vissa tillfällen har ett lexikon använts för att få 

en trovärdig och riktig översättning från engelska till svenska. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För att en litteraturöversikt ska vara etisk riktig bör tre faktorer vara till grund för 

skrivandet. Inget plagiat, ingen fabricering och ingen förvrängning av resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). Med plagiat menas att man kopierar eller tar någon annans text och 

utger den för att vara sin egen. Fabricering betyder att man visar på fakta som inte har 

källstöd. Förvrängning av resultat kan göras för att exempelvis styrka eller inte styrka sitt 

syfte beroende på om författaren vill att det ska gälla eller inte. Författaren kan då visa 

resultat endast från forskning som stödjer syftet och göra detta för sin egen vinning 

(Helgesson 2006).  

 

Ingen av dessa saker har gjorts i detta arbete. Författaren till denna studie har ingen 

personlig vinning av att vrida resultaten i ena eller andra riktningen. Inte finns det heller 

någon anledning att fabricera eller plagiera i denna studie. 

 

Eftersom detta är en litteraturstudie behövs det inget informerat samtycke. Dock krävs det 

att författaren väljer relevant och forskningsriktiga artiklar att granska Helgesson (2006). 

Etiskt relevanta forskningsartiklar kan vara studier som i sin tur genomgått etiska 

överväganden och fått tillstånd från en etisk kommitté. Detta har kontrollerats. 

 

 

 



      

RESULTAT  

 

Efter att analyserat resultaten visas det att Mindfulness-based stress reduction har enligt 

Hoffman et. al. (2012), Henderson et.al. (2013), Lengacher et.al. (2012); Lengacher et al. 

(2012), Wurtzen et. al. (2013) visat positiv effekt kortsiktigt inom områden som  smärta, 

stress, depression, ångest, fatigue och sömnstörningar. 

 

Långsiktigt har programmet inte visat effekt när praktiserandet av metoderna har upphört. 

Då har effekten avtagit och personen har i vissa fall mått sämre igen medan andra har 

behållit en normal nivå gällande sinnesstämning och livskvalitet (Andersen et. al., 2013 & 

Henderson et. al., 2013).  

 

Resultatet har analyserats och delats in i grupper där fokus ligger på fysiska och psykiska 

symtom. Det kommer därför att redovisas utifrån de olika grupperna samt med mer 

ingående underrubriker. Underrubrikerna som valts är under psykiskt livskvalitet, 

sinnesstämning, ångest och depression samt under fysiskt finns underrubrikerna 

sömnstörningar, fatigue, smärthantering och stress. 

 

 

Betydelse för psykisk hälsa  

 

Oro och ångest 

 

Tacón (2011) och Lengacher et. al. (2011) visar på att Mindfulness-Based stress reduction 

(MBSR) är användbart i omvårdnaden av bröstcancerpatienter. Områden som existentiellt 

välmående och kämparanda ökade efter ett MBSR-program medan ångest och 

hjälplöshet/hopplöshet minskade. Hoffman et al, (2012) visade också på att MBSR-

programmet effekt var tydligt bättre än sedvanlig behandling gällande sinnesstämning och 

ångest både efter 8 och 12 veckor.  

 

Lengacher (2012) visar på att oro bland kvinnor som tidigare haft bröstcancer minskar med 

hjälp av MBSR. Ångest och oro för att få bröstcancer igen minskar och detta hjälper 

kvinnorna att kunna leva sitt liv utan oro för framtiden. Hendersson (2013) och Hoffman 

(2012) visar också på att kvinnor som genomgår ett MBSR-program har lättare att hantera 

sin sjukdom. Kvinnorna hade bättre strategier för att leva med sjukdomen och kunde lättare 

leva sitt liv genom att hantera oro och ångest på ett mer konstruktivt sätt. Lengacher (2012) 

visade effekt redan efter sex veckor medan Hendersson (2013) visade effekt vid fyra 

månader. Detta visar på att programmet kan fungera kortsiktigt men vad det gäller 

långsiktigt är det osäkert om det fungerar på oro och ångest. 

 

Monti et al. (2012) visade också att ångestsymtom minskade med hjälp av meditation. 

Detta efter åtta veckor jämfört med innan mindfulness-programmet. Kvinnornas cerebrala 

blodflöde ökade till bland annat limbiska systemet, högra amygdala samt hippocampus vid 

vila och meditation. Det ökade blodflödet ledde till det att ångestsymtomen och oro 

minskade. 

 

Endast Würtzen (2012) visade att MBSR-programmet fortfarande visade ångestreduktion 

på lång sikt. Studien mätte vis start, sex månader och 12 månader. Vid sex månader fanns 

det tecken på att ångesten hade minskat jämfört med kontrollgruppen som fick den 

ordinära behandlingen.  



      

 

Depression  

 

Resultat visade att depressionssymtomen lindrades på olika sätt delvis långsiktigt i vissa 

fall men kortsiktigt för de i mindfulnessbaserade program. Detta i jämförelse med 

kontrollgrupper. Personerna som övat sig i mindfulness kände sig inte lika deprimerade, 

kunde lättare och oftare känna sig glada och tyckte att de hade bättre förmåga att ta hand 

om sig själva och sina liv (Hoffman et.al. 2012 & Würtzen 2012). 

 

Relaterat till depression visades MBSR-programmet ha viss effekt kortsiktigt i en del av 

resultatet (Hoffman et.al. 2012). Enligt Würtzen (2012) visades effekten vara tvärt om. Det 

fanns fall då depressionsymtomen inte försvann kortsiktigt men en effekt visades på 

långsikt över tid. Skillnad visades tydligast när mindfulness-metoderna slutade utövas och 

effekten då minskades. 

 

En studie visade att skillnaderna inte var signifikanta och att det därför inte går att avgöra 

om mindfulness kan vara hjälpsamt gällande depression (Lengacher, 2012). Detta område 

behövde mer forskning för att avgöra om det finns någon verklig betydelse för kvinnor 

med bröstcancer. Henderson (2011) visade i resultatet att depression inte var en av de 

faktorer som påverkades av MBSR utan att detta var en av få faktorer som inte visade 

någon skillnad.  

 

Betydelse för fysisk hälsa 
 

Sömnstörningar 

 

Gällande kvaliteten av sömnen var resultatet allmänt positivt. De studier som fokuserade 

på sömn (Andersen et. al., 2012; Hoffman et. al., 2012; Lengacher et. al., 2012 & Shapiro 

et. al., 2003) visade goda resultat där deltagaren visade sig sova bättre efter att ha deltagit i 

ett mindfulness-baserat program. Vissa av studierna (Andersen et. al., 2013; Lengacher et. 

al., 2012) visade effekt både gällande sömnkvalitet, sovrutiner samt hur lätt/svårt det var 

att falla i sömn på kvällen. Deltagarna uttryckte att de kände sig mer utvilade och att de 

lättare kunde falla i sömn än vad de kunnat innan de genomgått programmet. Kvaliteten på 

sömnen visade sig också bättre jämfört med kontrollgrupper (Andersen et. al., 

2013)(Lengacher et. al., 2012). 

 

Shapiro et. al. (2003) menade att det endast fanns skillnad på sömnkvalitet men endast lite 

jämfört med kontrollgruppen. Ingen av rehabiliteringen visade tecken på att påverka 

längden på sömnen och deltagarna upplevde inte någon verkan på sömnen. Andersen et. al. 

(2013) menar också att effekten av MBSR på sömn minskar med tiden och allteftersom 

deltagarna slutade praktisera interventionen. 

 

En del av anledningen till att sömnen påverkades var enligt deltagarna att de kunde lättare 

slappna av och var inte lika påverkade av sin sjukdom. Speciellt de som hade 

sömnproblem vars orsak var stress visade tydlig förbättring vid en mindfulness-baserad 

intervention(Andersen et. al., 2013; Lengacher et. al., 2012; Shapiro et. al., 2003).  

 

 

 

 



      

Stress 

 

Matchim (2010)Undersökte hur stresshormoner och stress hos personer som genomgår ett 

åttaveckors program påverkades med positivt resultat. Detta bekräftas även av Henderson 

et. al. (2013), Hoffman et. al. (2012), Lengacher et. al. (2011), Matousek et. al. (2011) och 

Shapiro et. al. (2003). Stress mättes i form av kortisol men även utifrån upplevelse. 

Upplevelsen av stress hade också minskat hos deltagarna under programmet. Effekten hade 

dock avtagit med tiden om deltagarna inte fortsatt med sin praktik av mindfulness. 

 

I studierna av Matchim et. al. (2010) och Matousek et. al. (2011) mättes kortisolnivåer för 

att bedöma deltagarnas stressnivåer. Kortisolet mättes på morgonen under tiden som 

deltagarna genomgick ett mindfulness-baserat program. Resultaten i båda studierna visade 

att morgonkortisol hos kvinnor med bröstcancer som använder sig av mindfulness och 

genomgår ett åttaveckorsprogram minskar. Detta är tydliga tecken på minskad stress vilket 

även var individernas upplevelse. Effekten av interventionen minskade även gällande sömn 

då deltagarna avslutat interventionen. 

 

Fatigue  

 

MBSR-programmet har visat sig ha viss effekt gällande ett vanligt problem med 

bröstcancer, fatigue (Lengacher, 2012; Hoffman 2012; Hoffman 2012).  

Resultat visar att fatigue upplevs minska under och efter ett mindfulnessbaserat program. 

Hoffman (2012) menar att det endast syntes resultat vid åtta veckor gällande fatigue och 

inte vid 12 veckor. Detta kan tyda på att effekten avtar när interventionen avslutas.  

 

Smärta 

 

Endast Lengacher et. al. (2012) visade några tecken på att lindra smärt för kvinnor med 

bröstcancer. Där användes olika självskattningsformulär och deltagarna i studien skattade 

att de blev hjälpa relaterat till smärta med MBSR.  

 

 

Betydelse psykosocialt 
 

Enligt Hoffman et al. (2012) visade deras studie att deltagarna uttryckte en upplevd ökad 

positiv förändring gällande personliga relationer. De tyckte att de relationer i sitt liv som 

var dem nära kändes bättre och mer stabila. De tyckte även att kommunikationen gick 

bättre med de i sin omgivning. Utöver detta kunde de lättare ta utrymme för sig själva och 

ge sig den tid de behövde för att återhämta sig utan sociala nära relationer som störde.  

 

Betydelse för livskvaliteten 

 

Studierna Hoffman (2012) och Lengacher (2011) visade på att det finns viss ökad 

livskvalitet under och efter ett mindfulness-baserat program relaterat till kvinnor med 

bröstcancer. Hoffman et. al. (2012) och Lengacher et. al. (2011) gjorde båda mätningarna 

vid åtta veckor på livskvalitet. Hoffman et. al. (2012) gjorde mätningar vid tolv veckor och 

riktar in studien på endokrin livskvalitet. Endokrin livskvalitet förklaras med hur 

deltagarnas livskvalitet påverkas av sjukdomen. Livskvaliteten i relation till deltagarnas 

bröstcancer visade sig ha ökat i större utsträckning för de som genomgått ett MBSR-

program i jämförelse med kontrollgruppen.  



      

 

Henderson et. al. (2011) visar i deras studie på ökad känsla av meningsfullhet, ökad 

emotionell status samt acceptans för kvinnor med bröstcancer som genomgått ett MBSR-

program. Detta i sin tur leder till bättre välmående och ökad livskvalitet.  

 

Lengacher et. al. (2013) visar att immunförsvaret i sig blir starkare genom att använda 

MBSR(CT) för kvinnor med bröstcancer. Detta ökar också livskvaliteten och bidrar till ett 

liv utan sjukdom. Han får inget stöd i någon av de andra studierna och resultatet bör 

användas för vidare forskning. 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion   
 

Det största problemet med att ha valt en litteraturbaserad studie kring ämnet mindfulness 

MBSR och bröstcancer har varit att finna ett tillräckligt stort underlag för studien. Att rikta 

in sig på mindfulness och bröstcancer har visat sig mer begränsat än vad som först anades. 

Det uppslag av artiklar som hittats har inte varit tillfredställande i antal för författaren och 

detta kan därför ha påverkat resultatet eftersom det inte gått att välja bort artiklar som 

besvarade syftet (Henricson, 2012). På grund av det har inte en ordentlig sållning kunnat 

göras för att välja ut endast enstaka av de artiklar som hittats utan majoriteten av fynden 

har valts att ha med i resultatet. 

 

Enligt Friberg (2012) finns det en allmän risk överlag att vinkla resultatet i en 

litteraturöversikt. Detta kan förhindras om det vetenskapliga underlaget är begränsat och 

urvalet inte kan väljas utifrån författarens åsikter och önskningar kring resultatet. Att ha 

med alla artiklar som sökningen resulterade i behöver alltså inte enbart vara något negativt. 

I en litteraturbaserad studie är det inte alltid vanligt att få med alla tillförlitliga resultat som 

hittats i sökningen. Detta kan ge studien en större trovärdighet eftersom författaren inte 

kunnat sålla ut de artiklar som denna tyckte passade i resultatet utan har varit tvungen att ta 

alla artiklar som passade för att svara på syftet. Författaren har alltså inte kunna välja bort 

artiklar som motsäger andra artiklars resultat och därför inte kunnat vinkla resultatet. 

Eventuellt skulle en kvalitativ studie få en annan djupare insikt i hur bröstcancerpatienter 

upplever hur ett MBSR-program eller en mindfulnessintervention bidrar till förbättring av 

sjukdomen. 

 

De artiklarna som funnits i sökning har dock hållit hög kvalitet gällande metod och 

utformande och därmed kan resultatet som de kommit fram till anses tillförlitligt. Detta ger 

även resultatet i denna studie en hög tillförlitlighet. Många av artiklarna som hittades och 

valdes har varit väl genomförda Randomised Controlled Trial (RCT) studier som i 

kvalitetsklassningen som författaren gjort fått högsta kvalitet. Att artiklarna varit få men 

med god kvalitet har förhoppningsvis lett till att resultatet inte har påverkats och att 

resultatet som framkommer i denna studie kan anses trovärdigt. 

 

Stor del av sökningen gällande bröstcancer och mindfulness innehöll annan information 

som inte var relevant för denna undersökning. Bortfallet var till största del de artiklar som 

inte handlade om medveten närvaro utan någon annan form av alternativ behandling som 

komplement till traditionell behandling av bröstcancer.  



      

 

Det har även visat sig att några av forskarna har publicerat flertalet artiklar inom samma 

område. Detta troligtvis eftersom det är ett ämne som i sig är begränsande vilket gör att 

författare tenderar att återkomma inom ett visst forskningsområde. Litteratursökningarna 

som gjorts resulterade i lågt antal artiklar och gjorde det nödvändigt att använda samma 

forskare i olika artiklar för att bibehålla en hög kvalitet på studien. Det har därför blivit 

tydligt i resultatet att de artiklar som var bäst genomförda och som hade mest relevant 

information relaterat till syftet var skrivna av samma författare. Detta kan troligtvis ha 

påverkat resultatet eftersom de då har tolkat resultaten på samma sätt och gjort studierna 

utifrån den kunskap de har. Det kan även finnas egna värderingar bland författarna som 

visar sig i artiklarna och därför påverkar resultatet de kommit fram till. Dock om studierna 

är utförda på ett riktigt sätt och är kontrollerade bör inte problemet vara övergripande.  

 

Resultatdiskussion  
 

Resultatet visar att betydelsen av Mindfulness MBSR för kvinnor med bröstcancer finns i 

viss mån gällande ångest, sömnkvalitet och stress men inte på lång sikt om inte 

interventionen upprätthålls. I andra avseenden är det svårt att bilda sig en uppfattning och 

mer forskning krävs. I och med det är syftet besvarat. Resultatet visar också att symtom 

som ångest, sömnkvalitet, stress och smärta lindrades för kvinnor med bröstcancer som 

genomgick ett mindfulness-baserat program. Kring resultaten av depression och fatigue 

visade artiklarna sig oeniga (Henderson et. al. 2013)(Hoffman et. al. 2012)(Lengacher et. 

al. 2011)(Matousek et. al. 2011)(Shapiro et. al. 2003).   

 

En av de mest trovärdiga studierna utförd av Henderson et al. (2011) visade att depression 

inte var ett av de symtom som lindrades. Tvärtom visade andra artiklar med lika hög 

kvalitet Wurtzen (2012), Lengacher (2012) och Hoffman (2012) att det fanns vissa 

skillnader inom området depression på kvinnor med bröstcancer som genomgått ett 

mindfulnessprogram jämfört med kontrollgrupper. Detta gör att det krävs mer forskning 

kring ämnet för att vara säker på vad som är bevisat kring depression, mindfulness MBSR 

och dess betydelse för kvinnor med bröstcancer. Detta gör att det inte är säkert om 

mindfulness och MBSR har någon synlig effekt på kvinnor med bröstcancer gällande 

depression. I vissa fall kan det vara hjälpsamt medan andra inte visar tecken på förändring. 

Mer forskning krävs för att avgöra om det finns någon synlig betydelse (Lengacher 

2012)(Hoffman 2012).  

 

 

Ett av resultaten visade att livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer som genomgått ett 

MBSR-program ökade (Hoffman, 2012; Lengacher, 2011). Den ena av dessa studier 

(Hoffman, 2012) var klassad som en RCT-studie av kvalitet I av III. Detta resultat anser 

författaren vara trovärdigt. Dock har den andra artikeln (Lengacher, 2011) endast klassats 

som en icke-kontrollerad studie med kvalitetsgrad II. Detta kan då ifrågasättas om 

resultatet går att säkerställa utifrån dessa studier. Även här skulle det behövas mer 

forskning. 

 

Det finns mycket i resultatet som tyder på att mindfulness och MBSR är hjälpsamma i 

kombination med vanlig vård. Den stora frågan i detta är om deltagarna blir påverkade av 

själva mindfulness-baserade programmen eller om det finns andra saker i programmen som 

de blir hjälpta av. Vissa deltagare kan bli påverkade av saker som exempelvis extra 

uppmärksamhet eller en grupp som har gått igenom samma sak som en själv. I vissa av 



      

studierna som legat till grund för resultatet har andra interventioner granskats samtidigt 

som vanlig behandling eller mindfulness-baserat program (Henderson et. al., 2011).  

 

Henderson (2013) menar att MBSR har bättre resultat än nutritionsmetod och vanlig 

behandling som granskats där och Henderson (2011) visar på detta i sitt resultat. Dessa 

studier tyder på att det inte enbart är behandling eller gruppen som gör att kvinnorna mår 

bättre. Shapiro (2003) visade att ingen av metoderna MBSR eller ett fritt val av annan 

rehabilitering visade någon effekt på sömnsvårigheter om inte sömnsvårigheterna 

grundades i stress då hade MBSR viss effekt. Detta gör att det inte är tydligt vad som 

verkligen är hjälpsamt. Det behöver därför mer forskning där andra kontrollgrupper än 

standardbehandling jämförs med deltagarna i forskningen. 

 

Det är svårt att avgöra om resultatet kan appliceras på andra delar av världen och om 

resultaten kan anses vara universella eftersom det inte finns någon större mängd forskning. 

Utöver detta har i princip all forskning som presenterats i denna studie utförts främst i 

USA eller Storbritannien vilket gör att forskning från andra delar av världen skulle 

uppskattas av författaren för föreliggande studie uppskattade för ett att se ett större 

perspektiv.  

 

Endast en av studierna (Lengacher et. al., 2012) visade någon betydelse gällande smärta för 

kvinnor med bröstcancer. Dock är studien av Lengacher et. al. (2012) en kvalitets RCT-

studie vilket gör att trovärdigheten är hög. Det krävs som alltid ytterligare information och 

forskning för att kunna avgöra om MBSR har någon verkan på smärta för kvinnor med 

bröstcancer. 

 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen är att mindfulness och MBSR visar viss betydelse i bröstcancervården för 

kvinnor gällande stress, ångest, sömnkvalitet och smärta i form av lindring av dessa 

symtom vid praktiserandet av MBSR. Dock har det inte visats lika tydligt gällande 

sömnstörningar och fatigue. Vad det gäller depression finns det för olika resultat för att 

hitta en övergripande bild av mindfulness och MBSR betydelse för kvinnor med 

bröstcancer. Om mer forskning skulle genomföras kring ämnet mindfulness, MBSR och 

kvinnor med bröstcancer skulle frågan kunna besvaras mer precist.  

 

Överlag saknas det underlag för en litteraturbaserad studie i större skala gällande kvinnor 

med bröstcancer som använder sig av mindfulness eller MBSR i samband med vanlig 

behandling. Mer forskning krävs även här för att kunna belysa betydelsen av mindfulness 

och MBSR i anslutning till behandlingen av kvinnor med bröstcancer. 
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BILAGA B 

 



 

    

 
                       BILAGA A 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



      

 

 

 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

1 

Andersen, S. 

R., Würtzen, 

H., Steding-

Jessen M., 

Christensen, 

J., Andersen, 

K.K., Flyger, 

H., 

Mitchelmore, 

C., Johansen, 

C., Dalto, S. 

O. (2013)  

Danmark 

Effect of 

mindfulness-based 

stress reduction on 

sleep quality: Results 

of a randomized trial 

among Danish breast 

cancer patients 

Utvärdera effekten av 

mindfulness-based 

stress reduction 

(MBSR) på 

sekundärresultatet 

”sömnkvalitet”.  

Kvinnor med 

bröstcancer stadier I-III 

randomiserades till 

Mindfulness-based 

stress reduction alt. 

sedvanlig behandling.  

Behandlingseffekten 

utvärderades primärt 

med frågeformulär men 

även andra metoder vid 

start, efter behandling, 

6 mån och12 mån.  

n= 336 

(82) 

Mindfulness-based stress reduction visade 

sig ha effekt kortsiktigt (efter behandling) på 

sömnrubbning, adekvat sömn och förändring 

av sömnproblem.  

 

Detta upphörde långsiktigt relaterat till 

tidsperspektivet, mindre effekt vid 6 mån. 

och ingen effekt vid 12 mån.  

RCT 

1 

2 

Henderson, 

V. P., 

Clemow, L., 

Massion, A. 

O., Hurley, 

T. G., 

Druker, S., 

Hebert, J. R. 

The effect of 

mindfulness-based 

stress reduction of 

psychosocial 

outcome and quality 

of life in early-stage 

breast cancer 

patients: a 

randomized trial. 

Fastställa effektiviteten 

av mindfulness-based 

stress-reduction 

(MBSR-programmet) 

gällande livskvalitet 

(QOL) och 

psykosociala resultat, 

för kvinnor med 

bröstcancer i ett tidigt 

Kvinnor med 

bröstcancercancerdiagn

os, stadie I-II, 

randomiserades till en 

av tre alternativ: ett 8-

veckors MBSR-

program (samt 

uppföljning av detta 

var tredje månad), ett 

n=180 

(17) 

 

MBSR-programmet visade sig ha betydligt 

mer gynnsamma förändringar kortsiktigt 

(4mån) jämfört med både sedvanlig 

behandling och NEP. Efter 12- och 24 

månader var skillnaderna inte lika stora.  

 

MBSR visade sig fördelaktigt gällande 

emotionellt status, acceptans och en ökad 

meningsfullhet. Dock inte på depression och 

RCT 

1 
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(2011) 

USA 

stadie, genom att 

använda tredelat 

randomiserad 

kontrollerad klinisk 

studie. 

nutrition education 

program (NEP) eller 

sedvanlig behandling 

och stöd. Effekten av 

behandlingarna 

utvärderades genom ett 

antal 

skattningsformulär vid 

start, 4 mån, 1år och 2 

år.  

främlingsskap. 

 

NEP hade liknande effekter som ett MBSR-

program medan traditionell behandling 

visade sig ha sämre resultat. 

3 

Henderson, 

V. P., 

Massion, A. 

O.,  Clemow, 

L., Hurley, T. 

G., Druker, 

S., Hébert, J. 

R. (2013) 

USA 

 

A randomised 

cotrolled trial of 

Mindfulness-based 

stress reduction for 

women with early-

stage breast cancer 

receiving 

radiotherapy 

Att testa den relativa 

effekten på MBSR-

programmet jämfört 

med nutrition 

utbildning och vanlig 

vård bland kvinnor 

nyligen diagnostiserats 

med tidigt stadie av 

bröstcancer som 

behandlas med 

strålbehandling. 

Kvinnor med 

bröstcancer I-II som 

genomgick 

strålbehandling 

randomiserades till tre 

olika 

behandlingsmetoder 

MBSR, 

nutritionsutbildning 

och vanlig behandling. 

Mätning gjordes vid 

start, 4, 12 och 24 

månader. 

180 

(16) 

MBSR visade sig ha bättre effekt än de andra 

behandlingsmetoderna gällande hanterandet 

av sjukdomen och känslor som exempelvis 

hjälplöshet vid 4 månader. De visade också 

ha bättre strategier för coping både kognitivt 

men även gällande olika beteenden.  

 

Effekterna minskade med tiden men fanns 

kvar delvis. 

RCT 1 

4 

Hoffman, C. 

J., Ersser, S. 

J., 

Hopkinsson, 

J. B., 

Nocholls, P. 

G., 

Effectivness of 

Mindfulness-Based 

Stress Reduction in 

Mood, Breast- 

Endocrine-Related 

Quality of Life, and 

Well-Being in Stage 

0 to III Breast 

Bedöma effektiviteten 

av Mindfulness-based 

stress reduction, för 

sinnesstämning, bröst- 

och endokrinspecifik 

livskvalitet och 

välmående efter 

sjukhusbehandling för 

Patienter 

randomiserades till att 

delta i ett 8-veckors 

MBSR-program alt. 

sedvanligt 

omhändertagande. 

Behandlingseffekten 

har utvärderats med 

n=229 

(23) 

MBSR-programmet visade sig ha bättre 

effekt än sedvanlig behandling gällande 

sinnesstämning, ångest, aktivitet och fatigue 

både efter 8 och 12 veckor.  

 

För depression gav MBSR endast kortsiktig 

(8v.) effekt och inte långsiktigt (12v.).  

 

RCT 

1 



      

Harrington, J. 

E., Thomas, 

P.W. (2012) 

Storbritannie

n 

Cancer: A 

Radomized 

Controlled trial. 

kvinnor med 

bröstcancer stadie 0-III 

skattningsformulär 

primärt avseende 

välmående (POMS) vid 

0, 8 och 12 veckor.  

Tvärtom gällde för ilska som inte hade 

kortsiktig effekt men långsiktig. 

5 

Hoffman, C. 

J., Ersser S. 

J., Hopkins, 

J. B. (2012) 

Storbritannie

n 

Mindfulness-based 

stress reduction in 

breast cancer: A 

qualitative analysis 

Att utforska den 

antagliga och upplevda 

effekten av att delta i 

ett MBSR-program 

En del av en grupp 

kvinnor med 

bröstcancer som 

tidigare deltagit i en 

specifik RCT-studie 

kompletterades med en 

kvalitativ analys. Semi-

strukturerade frågor 

användes för utforska 

deltagarnas upplevelse 

av MBSR. En ledande 

fråga och fyra öppna 

frågor gavs till de som 

fullföljt programmet.  

n = 39 

(0) 

Efter ett 8 veckors program kände sig 

deltagarna lugnare, mer självsäkra, lättare att 

hantera ångest och panik. 

 

De tyckte även att de hade bättre 

kommunikation och relationer med andra 

människor. De var mer tillåtande och mindre 

dömande både i relation till sig själva och 

andra. 

 

K 1 

6 

Lengacher, 

C. A., 

Reich,R. R., 

Post-White, 

J., Moscoso, 

M., Shelton, 

M. M., Barta, 

M.,  Le, N., 

Budhrani, P. 

(2012)  

USA 

Mindfulness based 

stress reduction in 

post-treatment breast 

cancer patients: an 

examination of 

symptoms and 

symptom clusters  

Utforska prevalens och 

reliabilitet av symtom 

och symtom kluster 

bland 

bröstcanceröverlevande 

som genomgick ett 

MBSR(BC)-program. 

Kvinnor som 

genomgått en 

bröstcancerbehandling 

randomiserades till 

Mindfulness-based 

stress reduction alt. 

sedvanlig behandling. 

 

M.D. Anderson 

Symptom Inventory 

(MDASI) användes för 

att utvärdera före och 

n= 84 

(2) 

MBSR-programmet visade sig ha mer 

gynnsam effekt på bland annat fatigue, 

sömnrubbning, minnessvårigheter, smärta, 

sinnesstämning än den sedvanliga 

behandlingen. 

RCT 

1 



      

efter behandling. 

 

7 

Lengacher, 

C. A., 

Shelton, M. 

M., Reich, R. 

R., Barta, M. 

K., Johnson-

Mallard,V., 

Moscoso, M. 

S., Paterson, 

C., Ramesar, 

S., Budhrani, 

P., Carranza, 

I., Lucas, J., 

Jacobsen, P. 

B., 

Goodman, M. 

J., Kip, K. E. 

(2012) 

USA 

 

Mindfulness based 

stress reduction 

(MBSR(BC)) in 

breast cancer: 

evaluating fear of 

recurrence (FOR) as 

a meditator of 

psychological and 

physical symtoms in 

a randomized control 

trial (RCT) 

Utforska 

verkningsmekanismern

a av mindfulness based 

stress reduction 

(MBSR(BC)) 

inkluderat reducering 

av återfall av sjukdom 

och andra potentiella 

alternativa symtom. 

Patienter som avslutat 

bröstcancerbehandling 

randomiserades till att 

delta i ett 6-veckors 

MBSR(BC)-program 

alt. Sedvanlig 

behandling. 

Behandlingseffekten 

utvärderades med ett 

antal 

skattningsformulär före 

och efter behandling. 

n=84 

(2) 

MBSR(BC)-programmet visade sig ha mer 

gynnsamma förändringar än kotrollgruppen 

gällande rädsla för sjukdomsåterfall, 

depression, fysisk funktion och energi. 

Skillnaderna var dock inte tydligt 

signifikanta.  

RCT 

1 

8 

Lengacher, 

C. A., 

Johnson-

Mallard, V., 

Feasibility of a 

Mindfulness-Based 

Stress  

Reduction Program 

for Early-Stage  

Att utforska 

genomförbarheten av 

att ett MBSR-program 

har en possitiv effekt 

på 

Kvinnor med 

bröstcancer som var i 

slutet av sin behandling 

frågades att vara med i 

studien. De som visade 

n=19 

(2) 

Resultatet visade att MBSR har positiv effekt 

gällande upplevd stress, ångest depression 

och livskvalitet jämfört med före ett MBSR-

program. 

 

P2 



      

Barta, M., 

Fitzgerald, 

S., Moscoso, 

M. S.,  

Post-White, 

J., Jacobsen, 

P. B., 

Molinari, 

Shelton, M., 

Le, N.,  

Budhrani, P., 

Goodman, 

M., Kip, K. 

E. 

(2011) 

USA 

Breast Cancer 

Survivors 

 

bröstcanceröverlevares 

psykiska status, 

psykosociala 

egenskaper, symtom 

och livskvalitet under 

den kritiska perioden 

efter behandling till 

återupptagande av 

dagliga aktiviteter.  

 

intresse valdes ut att 

vara med. Olika 

formulär fylldes i före 

och efter behandling av 

8 veckors MBSR-

program. 

9 

Lengacher, 

C. A., Kip, 

K., Post-

White, J., 

Fitzgerald, 

S., Newton, 

C., Barta, M., 

Jacobsen, P. 

B., Shelton, 

M., Moscoso, 

M., Johnson-

Mallard, V., 

Harris, E., 

Loftus, L., 

Lymphocyte recovery 

after breast cancer 

treatment and 

mindfulness-based 

stress reduction 

(MBSR) therapy 

Syftet var att undersöka 

immunsystemets 

återhämnting efter 

bröstcancer. 

Kvinnor med 

bröstcancer 0-III 

randomiserades till att 

delta i MBSR(CT) 

program eller till en 

kontorllgrupp där de 

fick standardvård.  

 

Immunsystemet mättes 

utifrån Th1 och Th2 

utvärdering samt T-

cellernas aktivering 

Mätning gjordes före 

och efter 

interventionen. 

n=82 Immunsystemet på de som genomgått 

MBSR(CT) hade ökat mer än på 

kontrollgruppen. T-celler hade varit mer 

aktiverade efter interventionen. 

RCT 1 



      

Cox, C., Le, 

N., 

Goodman, 

M., Djeu, J., 

Widen, R., 

Bercu, B., 

Klein, T. 

(2013) 

USA 

 

10 

Matchim, Y., 

Armer, J. M. 

& Stewart, B. 

(2011) 

 

Thailand 

Effects of 

Mindfulness- 

Based Stress 

Reduction  

(MBSR) on Health  

Among Breast  

Cancer Survivors 

 

Syftet var att undersöka 

effekten av MBSR 

programmet på 

psykologiska och 

fysiska aspekter 

jämfört inuti grupper 

och mellan grupper 

bland kvinnor som 

överlevt bröstcancer 

(stadie 0-II) som direkt 

följer ett MBSR-

program  

 

Kvinnor med 

bröstcancer I-III som 

avslutat sin behandling 

tre månader sedan eller 

mindre valdes ut för ett 

MBSR-program. 

Mätningar genom 

självskattningsformulär 

utfördes före och vid 1 

månad. 

 

n=36 

(4) 

Effekten av MBSR gällande stress visade 

goda symtom. Kortisol mätt på morgonen 

visade sig minskas efter 8 veckor för de som 

genomgått ett MBSR-program. Detta visade 

sig dock försvinna efter 1 månad efter 

interventionen.   

 

Det fanns även ett psykiskt välmående hos 

de som gått MBSR-programmet.  
 

 

P 2 

11 

Matousek, R. 

H., 

Pruessner, J., 

Dobkin, P. L. 

(2011) 

Kanada 

Changes in the 

cortisol awakening 

response (CAR) 

following 

participation in 

Mindfulness-Based 

Stress Reduction in 

women who 

completed treatment 

Syftet var att undersöka 

ändringar i CAR för 

kvinnor med avslutat 

bröstcancerbehandling 

som genomgått ett 

MBSR-program. 

Kvinnor med 

bröstcancer valdes ut 

för att delta i ett 

MBSR-program.  

 

Mätningar gjordes tre 

dagar för och tre dagar 

efter interventionen. 

n=33 Kortisol efter uppvaknande visade sig ha 

verkan längre och fick deltagarna att må 

bättre  

efter ett MBSR-program än innan.  

 

Det syntes även förbättring kring depression 

och stress. 
 

 

P 1 



      

for breast cancer  

 

12 

Monti, D., 

Kash, K. M.,   

Kunkel, E.,  

Brainard, G.,  

Wintering, 

N., Moss, A.,  

Rao, H., Zhu, 

S. & 

Newberg, A. 

(2012) 

USA 

Changes in Cerebral 

Blood Flow and 

Anxiety Associated 

with an 8-week 

Mindfulness 

Programme in 

Women with 

Breast Cancer 

 

Utforska effekten av ett 

MBSR-program 

gällande fysiologiska 

och psykologiska 

resultat jämfört mellan 

grupper och inom 

gruppen bland tidig (0-

II) 

bröstcanceröverlevare 

som direkt genomgick 

ett MBAT-program. 

Kvinnor som överlevt 

tidig bröstcancer valdes 

ut för ett MBAT-

program alternativt till 

kontrollgruppen. 

 

Mätningar gjordes via 

självskattningsformulär 

innan och efter 

interventionen. 

n=18 De som genomgick MBAT-programmet 

visade efter 8 veckor en tydlig ökning av det 

cerebrala blodflödet till limbiska systemet, 

den högra amygdala, hippocampus m.m. vid 

vila och under meditation.  

 

De uppvisade även lägre ångestsymtom som 

följd av det ökade blodflödet. 

 

RCT 2 

13 

Shapiro, S. 

L., Bootzin, 

R. R. 

Figueredo, A. 

J., Lopez, A. 

M., 

Schwartz
, G. 

E. 

(2003) 

USA 
 

 

 

The efficacy of 

mindfulness-based 

stress reduction in the 

treatment 

of sleep disturbance 

in women with breast 

cancer 

An exploratory study 

 

Syftet var att undersöka 

effekten av en 

stressreduktions 

intervention för 

kvinnor med 

bröstcancer 

Som en del av en större 

RCT-studie  

granskades MBSR-

programmets effekt på 

sömnkvalitet hos 

kvinnor med 

bröstcancer grad II. 

 

Mätningar gjordes 

innan interventionen, 

under, 1 vecka efter 

och vid 3 och 9 

månader efter. 

Deltagarna fick skriva 

n=62 

(8) 

Båda metoderna visade sig effektiva på 

sömnkvalitet men ingen visade någon positiv 

effekt gällande den faktiska verkan av 

sömnen. 

 

MBSR- visade sig ha bättre effekt när 

sömnproblemen orsakades av stress.   
 

 

P 1 



      

dagbok samt fylla i 

frågeformulär.

 

14 

Tacón, A. M. 

(2011) 

USA 

Mindfulness: 

Existential, Loss, and 

Grief Factors in 

Women with Breast 

Cancer  

 

Syftet var att utforska 

före- och eftereffekten 

av en 8-veckors 

mindfulness-baserad 

intervention på 

existentiellt välmående, 

självidentifierade 

förluster och sorg och 

mental anpassning till 

cancer. 

 

 

 

Kvinnor med 

bröstcancer steg I-II 

diagnostiserade sedan 

12 månader valdes ut 

för att delta i en 

mindfulness-baserad 

intervention under 8 

veckor. 

 

Mätningar gjordes med 

självskattningsinstrume

nt före och efter 

interventionen samt 

efter 6 månader. 

n=76 

(11) 

 

Mental anpassning till sjukdomen visade 

ingen signifikant skillnad jämfört med före 

interventionen.   

 

Dock minskade sorg och känslan av 

förluster. Sinnesstämningen förbättrades 

också efter mindfulness interventionen.  

P 1 

15 

Würtzen, H., 

Oksbjerg 

Dalton, S., 

Elsass, P., 

Sumbundu, 

A., Steding-

Jensen, M., 

Karlsen, R. 

V., Kaae 

Andersen, K., 

Flyger, H. L., 

Mindfulness 

significantly reduces 

self-reported levels of 

anxiety and 

depression: Resuls of 

a randomised 

controlled trial 

among 336 Danish 

women treated for 

stage I-III breast 

cancer 

Att testa effekten av ett 

MBSR-program på 

ångest och depression 

bland kvinnor med 

bröstcancer i en 

populations-baserad 

RCT-studie. 

Kvinnor som hade 

blivit opererade för 

bröstcancer I-III 

randomiserades till 

MBSR-behandling 

eller vanlig behandling. 

Skattningsformulär 

användes vid start, 6 

och 12 månader efter.  

n = 336 

(53) 

Effekten av MBSR-programmet var 

betydligt större angående ångest än den 

vanliga behandlingen vid 6 månader och viss 

skillnad syntes vid programmets slut. 

Skillnad syntes först vid 12 månader 

gällande depression då MBSR-gruppen 

visade sig må bättre om de hade tecken på 

depression vid start, annars ingen skillnad. 

RCT 1 



      

Pedersen, A. 

E., Johansen, 

C. 

(2012) 

Danmark 

 


